SVEBRA 802412-8376
Stadgar
Fastställd 2015-04-24 Utgåva 3:0 Förslag (2022-04-14)
§1

Föreningens namn/firma är Svenska Brandsäkerhetsföretag – SVEBRA.

§2

Föreningens säte skall vara i Stockholm.

§3

Föreningen är en ideell förening med syfte att:
1. själv och i samverkan med andra intressenter aktivt verka för bättre brandsäkerhet i
Sverige.
2. vara en stark och aktiv företrädare för medlemmarna gentemot andra aktörer, som direkt
eller indirekt påverkar medlemmarnas marknad (t.ex. myndigheter, kommuner,
försäkringsbolag och andra organisationer).
3. höja statusen för brandsäkerhet som en samhällsviktig funktion, t.ex. genom
kompetensutveckling som certifieringsutbildningar, information och rådgivning.
4. främja medlemmarnas intressen på såväl det kommersiella som det tekniska området.
5. bevaka att föreningens etiska regler, som komplement till lagar och förordningar efterlevs
till kundernas, föreningens och dess medlemmars bästa.
6. vara ett forum där medlemmarna ges möjlighet att diskutera frågor av gemensamt
intresse, informera och lämna varandra råd och assistans.

§ 4a Som fullvärdig medlem kan antas varje företag som i Sverige konstruerar, utvecklar och/eller
tillverkar brand- och skyddssäkerhetsmateriel, importerar och/eller bedriver handel med
brand- och skyddssäkerhetsmateriel och -tjänster och/eller bedriver forskning, utbildning
respektive konsultverksamhet inom branschområdet samt är beredd att aktivt verka för
branschens intressen.
Fullvärdig medlem ska betala ansökningsavgift för att antas samt betala årlig medlems- och
serviceavgift till föreningen. Därtill kan föreningen besluta att fullvärdig medlem ska betala
avgift för speciella ändamål.
§ 4b Som intressentmedlem, kan antas fysisk person, organisationer och eller företag som önskar
stödja föreningens verksamhet.
Intressentmedlemmar får närvara på stämmor och föreningsaktiviteter men har inte rösträtt.
Intressentmedlemmar betalar en av föreningen bestämd årlig avgift.
§5

Ansökan om medlemskap görs på föreningens hemsida. om inträde skall vara skriftlig och
lämnas på av föreningen fastställd blankett.
Fråga om att anta sökande som medlem avgöras av föreningens styrelse.
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Medlem skall vid ansökan om medlemskap i föreningen erlägga en ansökningsavgift.
Dessutom skall medlem erlägga årlig medlemsavgift och serviceavgift till föreningen.
Medlemsmöte kan vid behov fastställa avgifter för speciella ändamål. Avgifterna fastställs vid
årsmötet.
Föreningsstämman beslutar om avgifterna i föreningen. Beslut om avgifter kan fattas såväl
vid årsstämma som vid höstmöte och extra föreningsstämma.

§7

Utträde ur föreningen kan ske endast vid verksamhetsårets utgång (31/12). Uppsägning skall
ske skriftligt senast tre en månader före verksamhetsårets utgång. Styrelsen kan dock vid
särskilda omständigheter medge kortare uppsägningstid.
Om medlem bryter mot föreningens stadgar eller mot dess beslut, skadar föreningen,
motverkar dess intressen och ändamål, på annat sätt uppträder illojalt och rättar sig inte efter
av styrelsen skriftligen meddelad varning äger styrelsen rätt att utesluta medlemmen.
Som uteslutningsgrund skall i synnerhet anses, att medlem inte följer föreningens
betalningsföreskrifter eller att det inträffar sådan förändring i medlemmens företag att
medlemmen inte skulle ha beviljats medlemskap vid inträdesansökan efter ändringen.
Den som utträder eller utesluts ur föreningen äger inte rätt att återfå erlagda avgifter och
heller inte andel i föreningens tillgångar.
Den som blir utesluten eller verksamhet företrädd av samma verklig huvudman/huvudmän
har inte rätt att åter ansöka om medlemskap inom 12 månader från det datum då styrelsen
beslutade om uteslutning.
Medlem som uteslutits kan inte åter bli medlem utan prövning från styrelse/etiska nämnd.
Alla certifikat och godkännanden som utfärdats av SVEBRA återkallas vid utträde.

§8

Medlemskap upphör då skriftligt meddelande om uteslutningsbeslutet avsänts till medlemmens
senast kända adress.

§9

Föreningen har en styrelse som består av minst 5 fem och max 9 nio ordinarie ledamöter
samt max fyra suppleanter. Årsstämmanmötet beslutar om antalet ledamöter och suppleanter.
Två av styrelsens ledamöter kan vara externa. Övriga ska vara verksamma i företag som är
fullvärdig medlem.
Föreningens ordförande och suppleanter väljs för ett år. Övriga ledamöter väljs för en period
om två år. Hälften av ledamöterna ska väljas om vid årsstämmanmötet. Styrelsen väljer inom
sig vice ordförande samt övriga funktionärer.
Styrelsen kan adjungera ledamot som inte längre är verksam i ett medlemsföretag i SVEBRA
fram till nästa stämma medlemsmöte som ersättare till en ledamot som inte längre är anställd i
ett medlemsföretag i SVEBRA.
Styrelsen är beslutsför om minst 50% av styrelsen är närvarande. Styrelsens ordförande har
utslagsröst vid jämnt röstetal inom styrelsen.
Valberedningen föreslår ordförande och ledamöter i styrelsen. Årsmötet beslutar.
Valberedningen skall bestå av minst tre personer varav en är sammankallande.Valberedningens
ledamöter väljs på två år.
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§ 10 Styrelsen ansvarar för frågor angående
1. föreningens stadgar
2. föreningens ekonomi
3. föreningens marknadsföring
4. illojal konkurrens
5. etik/normer/interna regelverk
6. utveckling, kompetensutveckling
7. rekrytering och andra medlemsfrågor
8. intern kommunikation
9. externa kontakter inklusive remisser
§ 11 Om jävsförhållande inom styrelsen befaras uppstå i någon fråga skall jävig styrelsemedlem inte
delta i vare sig behandlingen av eller beslutet i ärendet.
§ 12 Föreningens firma tecknas förutom av ordföranden enskilt och vice ordförande, var för sig,
samt av dem styrelseledamöterna, n därtill utser dock minst två i förening. För löpande
förvaltning tecknas föreningens firma av person/företag som utsetts av styrelsen.
§ 13 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses årligen vid
årsstämmanmötet för tiden fram till nästa ordinarie årsstämmamöte två revisorer och en
revisorssuppleant.
§ 14 I SVEBRA ska finnas en teknisk kommitté. Teknisk kommittén består av tre ledamöter, varav
två väljs av årsstämman och en utses av styrelsen.
Ledamöterna som väljs av årsstämman väljs för en period om två år, och den av styrelsen
utsedda ledamoten väljs för en period om ett år.
§ 15 I SVEBRA ska finnas en certifieringskommitté. Certifieringskommittén består av tre
ledamöter, varav två väljs av årsstämman och en utses av styrelsen.
Ledamöterna som väljs av årsstämman väljs för en period om två år, och den av styrelsen
utsedda ledamoten väljs för en period om ett år.
§ 16 Etiskt råd är ett från föreningen oberoende råd som anlitas av föreningen.
§ 17 Etiska rådets huvudsakliga verksamhet ska vara att på uppdrag av styrelsen:
1. pröva anmälningar om brott mot SVEBRAs stadgar och etiska regler samt
2. pröva om medlem agerar i strid med SVEBRAs stadgar och etiska regler.
Etiskt råds prövning ska resultera i en rekommendation till styrelsen.
Etiska rådet ska även behandla övriga frågor och lämna rekommendation till SVEBRAs styrelse
på dennes begäran.
§ 18 Om jävsförhållande inom Etiskt råd befaras uppstå i någon fråga skall jävig ledamot inte delta
i vare sig behandlingen av eller beslutet i ärendet.
§ 19 Etiskt råds rekommendationer ska alltid bifogas till protokollet på SVEBRAs styrelsemöte då
beslut fattas om eventuell påföljd.
Styrelsen beslutar huruvida publicering ska ske.
Den/de det direkt berör ska dock alltid få ta del av rådets rekommendationer.
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§ 20 Etiskt råd ska ta upp till behandling varje anmälan som rör förhållanden mellan
medlemsföretag och mellan medlemsföretag och kund.
Anmälan ska vara skriftlig och tillsändas etiska rådet.
Om anmälan ges in anonymt får etiskt råd enbart pröva den om anmälan avser fråga av
principiell betydelse och efter styrelsens medgivande på föreningens bekostnad.
Rådets rekommendation ska innehålla rådets motivering.
§ 21 Innan Etiskt råd lämnar rekommendation i ärende ska anmäld medlem, eller den som annars
direkt berörs av rekommendationen, beredas tillfälle att yttra sig.
§ 22 Om medlemsföretag bryter mot föreningens stadgar eller etiska regler kan Etiskt råd
rekommendera och styrelsen besluta om påföljder enligt följande:
1. föreläggande med ändringsåtgärd inom föreskriven tid, vid risk för ytterligare påföljd,
2. varning
3. uteslutning ur föreningen
Om medlem varnas och denna varning erhålles inom 24 månader från tidigare varning kan
påföljden bli uteslutning.
§ 23 Styrelsens beslut är bindande för medlemsföretagen.
Medlemsföretag har dock rätt att ansöka om omprövning av beslut genom vilket
medlemsföretaget funnits bryta mot föreningens stadgar eller etiska regler.
Begäran om omprövning ska ställas till styrelsen. Styrelsen bestämmer om ärendet ska tas upp
till förnyad prövning. Styrelsens beslut att inte ta upp ett ärende till förnyad prövning är slutligt
och överprövning kan alltså inte begäras av sådant beslut.
§ 24 Anmälare och den som blir anmäld står för sina egna kostnader med anledning av anmälan
samt delar kostnaden för etiska rådets prövning av anmälan.
§ 25 14 Föreningen skall varje år hålla två föreningsstämmor, ordinarie årsstämmamöte senast
under april månad och höstmöte senast under november månad på ort och tid som styrelsen
bestämmer.
Styrelsen ska kalla till en extra föreningsstämma, om styrelsen anser att det finns skäl att hålla
en extra stämma eller om en revisor i föreningen eller minst en tiondel de fullvärdiga
medlemmarna skriftligen begär att en sådan stämma sammankallas för att behandla ett
angivet ärende. Kallelsen ska utfärdas inom två veckor från den dag då en sådan begäran kom
in till föreningen.
Extra stämma ska hållas motsvarande den som finns i lagen om ekonomiska föreningar.
Kallelse till dessa föreningsstämmamöten sker skriftligt.
Kallelse till årsstämma och höstmöte skall avsändas senast 30 dagar innan stämmanmötet.
Kallelse till Vid extra medlemsmöte stämma skall kallelsen avsändas senast 14 dagar innan
stämman före mötet.
Revisorer skall underrättas om kallelse till stämma samtidigt med att den avsänds till
medlemmarna.
§ 26 15 Senast då kallelse till ordinarie årsstämmamöte utgår skall hos styrelsen finnas tillgänglig en
årsredovisning bestående av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.
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§ 27 16 Vid ordinarie årsstämmamöte är följande ärenden obligatoriska:
1. Val av mötesordförande
2. Anmälan av styrelsens val av protokollförare
3. Upprättande av närvarolista/röstlängd och ev fullmakter
4. Val av 2 st justerare/rösträknare
5. Fråga om mötet stämman utlysts i behörig ordning
6. Styrelsens förvaltningsberättelse
7. Revisorernas berättelse
8. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
9. Beslut med anledning av föreningens överskott eller underskott
10. Arbetsgruppers redovisning av föregående och information om innevarande
verksamhetsår
Redovisning av pågående projekt samt projekt som avslutats efter föregående stämma.
11. Fastställande av ansökningsavgift, medlemsavgift, serviceavgifter, och ev. särskilda avgifter
i föreningen samt styrelsearvoden.
12. Val av antalet ledamöter i styrelsen. Ordinarie och suppleanter.
1213. Val av ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen
1314. Val av revisorer och revisorsuppleanter
14. Val av ledamot i tekniska kommittén
15. Val av ledamot i certifieringskommittén
1615. Val av valberedning
§ 28 17
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vid höstmötet är följande ärenden obligatoriska:
Val av mötesordförande
Anmälan av styrelsens val av protokollförare
Upprättande av närvarolista/röst-längd
Val av 2 st justerare /rösträknare
Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
Arbetsgruppers arbetsplaner, mål och budget för kommande år
Redovisning av pågående projekt och förslag om tänkta projekt.

7. Föreningens budget och avgifter
Fastställande av budget samt ansöknings-, medlems-, service-, intressentmedlemsavgift
och ev. övriga avgifter i föreningen samt styrelsearvoden och övriga ersättningar.
§ 29 Inför årsstämma ska valberedningen föreslå:
- ordförande, ledamöter och suppleanter i styrelsen
- revisorer och revisorssuppleant
- ledamot i tekniska kommittén och
- ledamot i certifieringskommittén
- ledamöter i valberedningen
Valberedningens sammankallande skall ta kontakt med styrelsen inför årsstämma.
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§ 30 18 Vid ordinarie årsstämmamöte och höstmöte får till beslut endast upptas sådana ärenden,
som varit angivna i kallelsen till mötet, såvida inte 2/3 av de röstberättigade beslutar annat.
Varje närvarande, fullvärdigt medlemsföretag äger en röst.
Vid extra medlemsmöte får till beslut inte upptas andra ärenden än de som angivits i kallelsen.
Motioner till årsstämma- respektive höstmöte skall föreläggas styrelsen senast 60 dagar före
stämman respektive möte.
Årsstämmamöte, höstmöte eller extra stämma medlemsmöte får inte till besluta ta upp fråga
om stadgeändring om stadgeändringsförslagets huvudsakliga innehåll inte intagits i kallelsen
till stämman eller mötet.
§ 31 19 Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen är ej giltigt, om ej
alla fullvärdiga medlemmar samtycker därtill eller beslutet fattas på två på varandra följande
stämma och medlemsmöten och på det senare av dessa biträds av minst 2/3 av de
röstberättigade. Varje medlemsföretag äger en röst. Avser beslutet föreningens upplösning,
skall ett av mötena vara ordinarie årsstämmamöte.
§ 32 20 Finns vid föreningens upplösning tillgångar eller skulder skall de fördelas lika mellan dem
som var fullvärdiga medlemmar då slutgiltigt beslut om upplösning fattas.
§ 33 21 Föreningens styrelse är skyldig tillse att från medlem infordrade uppgifter behandlas strängt
konfidentiellt och skyddas mot obehörig insyn. Medlem bör skydda intern information från
föreningen mot obehörig insyn.
§ 34 22 Tvister mellan förening, å ena, samt styrelsen, ledamot därav, likvidator, medlem,
medlemsföretag eller röstberättigad, som ej är medlem, å andra sidan, skall avgöras vid allmän
domstol. Föreningen äger dock alltid hos domstol anhängiggöra talan beträffande ostridigt
förfallen fordran.
Medlem äger ej till kvittning härmed åberopa annat än fordran som medgivits av föreningen.
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